
Intermediary Foundation of the universal
Declaration of Human Rights

AANVRAAG BASIS SUBSIDIE

Gemeente Geldrop-Mierlo

Heden,de vijfde januari tweeduizend en tien,ten verzoeke van:

Joannes Petrus van den Wittenboer,Voorzitter / Secretaris en Penningmeester van de Stichting
Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,werkzaam

voor Audio-Rarities,wonende te Mierlo,gemeente Geldrop-Mierlo,(573lNK) aan de Kastanje

2S,planned change agent.

AAN:

college en gemeenteraad van Gemeente Geldrop-Mierlo

Hofstraat 4,Geldrop (postbus: I 0 I 0 I 5660GA,GELDROP)

INLEIDING.

In 2009 ging het Rijk door met hèt ondersteunen van gemeenten bij plannen gericht op het
voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering.Racisme en vreemdelingenhaat

voÍïnen hierbij een rechtstreekse schending van de beginselen van

vrijheid,democratie,eeóiediging van mensenrechten en de fundamentele wijheden,en van de

rechtsstaat,beginselen wÍmrop de Europese Unie gegrondvest is en die lidstaten gemeen

hebben.De bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektonische netwerken betreffende
de strafbaarstelling van handelingen van racistische of xenofobische aard tevens de

ontkenning of grove bagatellisering van de holocaust als zodanígzijn aangemerkt als
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misdrijven. "Met Recht Discriminatie Bestrijden" (toespraak minister Donner van Justitie 22

maart 2004 te Den Haag: (Gisteren,2l maart,was de jaarlijl<se ínternationale dag tegen

racisme.En deze hele week geldt als één lange acíiedag tégen racisme,enz,enz). Lidstaat

Nederland laat het toe dat Zij door derden als Adolf Hitler op het intemet is geportreffeerd,in

de vorm van een (ex) minister van Justitie die thans de post bekleed van minister van sociale

zaken mr. J.P.H. Donner met "Hitlerkapsel en SS-tekens,en een procureur-generaal Jhr. Mr.

de Wijkerslooth de Weerdesteijn als "Adolf Hitler"die het onderwerp discriminatie -in een

periode- in zijn takenpakket heeft gehad,afgebeeld met een "hakenkruis" op het hoofcl en met
"Hitlersnor".De Nederlandse Staat laat dit ondanks de bekendheid met de websites en de

bekendheid wie achter deze websites zitten,bewust voortbeskan.Lidstaat Nederland vormt zo

bewust een facilitair netwerk voor georganiseerde misdaad i.p.v. recht en toezicht.Zo is de

weg vrij naar groeiende wanpraktijken omdat effectieve controle ontbreekt of wordt
gedwarsboomd.Deze praktijken zijn tevens weloverwogen belemmeringen omonderzoek en

gedachten tegen te houden en brengen ze verder ieder standpunt ofonderzoek wat niet in

overeenstemming is met de orthodoxe opinie van de gevestige orde - afgesloten

maatschappelijk gesloten kring van grootindustriëlen,bankiers,presidenten,koningshuizen en
politici- kwaadaardig in diskrediet zodat denkbeelden en onderzoeken probleemloos

genegeerd kunnen worden ,zodat ideeën geen publiek kunnen vinden.Een betreurenswaardige

censuur is nu standaardpraktijk eeworden.Ze zijn crimineel en mogen niet getolereerd

worden.Volgens de Hoge Raad kan er geen advocaat op de zaak worden gezet om de Staat te

dagvaarden.J.P. van den Wittenboer h.o.d.n. Audio-Rarities heeft een eenziidige notariële

akte doen opmaken welke zijn verklaring bevat dat de Staat der Nederlanden hem een bedrag

van€ 20.000.040,00 verschuldigd is,de notaris mag aan deze akte geen executoriale titel

(eerste grosse) vestrekken,dat moet enkel door een rechter,waarop de Staat schriftelijk te

kennen heeft gegeven geen valsheidsprocedure aanhangig te maken bij de civiele rechter naar

aanleiding van de inhoud van de notariële akÍe , i.p.v. komt de Staat met een
gerechtsdeurwaarder op dd,3 december 2008 om beslag te laten leggen bij J.P. van den
'Wittenboer 

h.o.d.n.Audio-Rarities.Het tastbaar verÍnogen van Audio-Rarities en die van de

stichting kunnen gesteld worden op nihil."Het project Hitler's Inferno",bij dit project zijn

gerenoÍïnmeerde personen en bedrijven betrokken o.a. CDbaby,Portland USA,de stichting

heeft met CDbaby in 2008 een distributiecontract gesloten om'oHitler's Inferno"

internationaal te verspreiden via het intemet,en via de groothandel.CDbabv "CDbaby-

Discmakers,SuperD non stop" is de grootste distributeur van digitale muziek,(cd's,Mp3 en

computergames) in de wereld.Er is een optimaal logistiek internationaal netwerk.De verkoop

van Compact disc en Mp3 "Hitler's Inferno" is echter thans sterk onderdruk komen skan

door de Nederlandse Staat door negatieve beeldvorming onder het publiek, door twijfel en

tweedracht te zaaien onder het publiek en hierdoor het marktklimaat voor deze CD ernstig te

schaden.De kans is dus groot dathet publiek deze CD als extreem-rechts zal gaan zien en dat

extreem-rechts (in een periode),de CD massaal zal kopen.Daar kan de stichting noch Audio-

Rarities niets aan doen.(Er kan in één maand I CD verkocht worden,maar dat kunnen er ook
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100.000 zijn)datblijft thans nog gissen hierover. Gemeente Geldrop-Mierlo is bekend met

het feit dat "Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de

Mens" een proces "verzoekschrift" heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat bij het

Europees Parlement.Anti-discriminatie staat in de gemeente Geldrop-Mierlo al enige tijd op

de politieke agenda.Gelet op de afspraken die door de Nederlandse regering en de VNG zijn

gemaakt op het gebied van "Aanpak Racisme" zou onderzocht moeten worden welke rol

lokaal de gemeente Geldrop-Mierlo hierin kan hebben ter ondersteuning van de

stichting."AanpakRacisme" in het kader van de Conferentie Aanpak Racisme door

Vereniging van Nederlandse Gemeenten \rNG, -Nederland heeft zich tijdens deze

conferentie verplicht nationaal beleid ter bestrijding van discriminatie te ontwikkelen- tijdens

de VNG-conferentie 2009 stond de vraag centraal in het teken van de gezamelijke aanpak van

racisme en discriminatie.De stichting is werluaam voor eenmanszaak Audio-Rarities, de

eventuele winsten komen -bij notariële ahe- geheel toe aan de stichting,dus niet aan J.P. van

den ll'ittenboer persoonlijh omdat die afstand heeft gedaan.Noch uit de eenmanszaak noch

uit de stichting geniet J.P. van den Wittenboer een inl<omen.De bestuursfunctie binnen deze

stichting is onbezoldigd,De stichting is werluaam in het algemeen belang.Yolgens de

staatssecretaris van Financiën, mr. drs J.C. Jager,in een brief van 9 juli 2009 (inzake ANBD

aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal: zouhet kabinet onverkort van mening zijn dat

instellingen die het algemene nut beogen brede steun verdienen en dat het kabinet zich

daarom voor algemeen nut beogende instellingen zal blijven inzetten.Algemeen nut beogende

instellingen zijn immers van onschatbare waarde voor de Nederlandse samenleving en dragen

daarmee brj aan het realiseren van de doelstellingen van het kabinet.De belastingdienst heeft

geen ANBl-status aan Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten

van de Mens toegewezen.Dat heeft de belastingdienst gedaan per beschikking in 2009,waarop

onmiddellijk een valsheidsprocedure dezerzijds is aangeboden over de diverse alcten

notarieel.Hieruit volgt dat de notariële akten (uridisch) boven die van de beschikking van de

belastingdienst staat.Er is geen valsheidsprocedure door de belastingdienst of noch door de

overheid aanhangiggemaakt.Daarom vezoek ik de qemeente de inhoud van de notariële

akten te volgen bii beoordelins van de aanvraag. De aanvraag bij gemeente Geldrop-

Mierlo betreft een basissubsidie en het toepassen van de hardheidsclausule om maatwerk te

kunnen leveren naar de stichting toe.De stichting valt onder "vorming en educatie".Het

college dient de stichting eerst te erkennen voordat er een subsidie toegekend kan worden.Een

belangrijk grondbeginsel vormt hier de motiveringseis die ligt besloten in het begnp"fair

trail" EVRM 6 en 14 BUPO,en is opgenomen in artikel 121 GW.Wat de fundamentele

beginselen van procesrecht betreft spelen EVRM 6 en14 BUPO een belangrijke rol in de

civiele procedure.Motivering is dus van groot belang voor het vertrouwen in de

rechtspraak.Ten aanzien van iedere rechterlijke beslissing, en iedere beschikking of

beoordeling door de gemeente,geldt dat deze zodarrtg gemotiveerd moet zijn dat zij voldoende

inzicht geeft in de aan de beslissing ten grondslag liggende gedachtegang om die beslissing

zowel voor partijen als voor derden,in geval van appél daaronder de hogere rechter

begrepen,controleerbaar en aanvaardbaar te maken.Alleen verwij zen naaÍ een regel of artikel
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in de wet is onvoldoende.Het gaat dus ook om de samenhang van de contect.Voorts mogen

overwegingen die verband houden met het toekennen van subsidie aan rechtspersonen de

wijheid van vereniging en van meningsuiting en identiteit niet beperken.De bepalingen van

artikel 10 lid2 EVRM moeten hierbij wel steeds in acht worden genomen.De objectiviteit van

de stichting mag geen gevaaÍ lopen door subsidie door de overheid / gemeente.De stichting

mag door subsidie niet gedwongen Íurn de leiband van de gemeente te lopen.Wel de bedoeling

is systematische kennisuitwisseling.De projecten van de stichting betreft de holocaust zijn:
ttHitlerts Infernott en "40 Maanden Oranienburgt'.Deze projecten hebben een registratie

bij de belastingdienst.De projecten zijn gericht op vergroting van het draagvlak voor waarden

die aan onze democratie en rechtsstaat ten grondslag liggen.Dit vanuit het perspectief dat

kennis van het verleden "de les van gisteren" blj kan dragen om polarisatie en radicalisering

tegen te gaan in de toekomst."Ook in de Gemeente Geldrop en Mierlo".

HANDLEIDING STJBSIDIEBELEID 2009.2012.

(korte samenvatting)

Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring is te rangschikken onder de noemer
"vorming en educatie". De misdadige politieke opstelling door de Nederlandse Staat,waar
(telkens) een uitlating was vervat die,naar men wist of redelijkerwijs moest vermoeden,voor

een groep mensen,te weten de Joden,wegens hun ras (waaronder mede begrepen afkomst en

nationale of etnische afstamming),beledigend was enlof welke vorenbedoelde uitlating

aanzet(te) tot haat tegen en/of discriminatie in de zin van het Europees Verdrag.De stichting

heeft dit (misdrijf notarieel laten vastleggen.Er zijn thans g onstandigheden

aannemelijk geworden die de straÍbaarheid van de Nederlandse Staat uitsluit Naar wij

vernomen hebben van de gemeente,staat anti-discriminatie al enige tijd op de politieke

agenda.Besloten is,om dit waagstuk op regionaal niveau aan te pakken.De gemeente is

daarom in 2006 als eerste gemeente in de regio Zuidoost Brabant aangesloten bij het

Adviespunt "Discriminatie Zuidoost Brabant (ADZoB).Op het terrein van anti-discriminatie

is er een samenwerking tussen het ADZoB en het "Loket AtotZ " Geldrop-Mierlo.Het

ADZoB wordt door de gemeente gesubsidieerd.(staat niet in de handleiding "Subsidiebeleid

2009-20I2".Het college van burgemeester en wethouders biedt de burgers toegang tot een

antidiscriminatievoorziening.Deze subsidiant moet dan wel objectief en integer hun werk

kunnen blijven doen,door het ontvangen van subsidie moet de organisatie niet aan de leiband

van de gemeente lopen.De instelling is er voor de burgers en niet om de overheid in

bescherming te nemen.Zoheeftonze stichting het Landelijk bureau van Art I onderzocht.Het

is ons gebleken dat hier wel zeker sprake moet zijn van een niet-objectieve instelling die

strak aan de leiband van de overheid loopt.

ACTIYITEITENPLAN.

Het activiteitenplan is thans vervat in de Europese Klacht.Deze klacht is tevens ter

educatie.Het is wij te downloaden op internet op de website van de stichting.
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WERKWIJZE.

Volgens d.m.v. strategische planning.

ONDERDEEL.

Educatie en vormins.

SOORT.

Non-profit

WEBSITE.

h ttp : l/ifudoÍh u m a n rish ts.w e bs. com

E-MAIL.

ifudoÍh u ma n rightsfatvah oo.co m

BANK.

Bankrekening in aarNraag (nieuw te openen rekening stichting),bij ABN bank Nederland.De

stichting zalhierover t.z.t. nader informatie versturen zodra schriftelijk bericht binnen is van

de bank.

De stichting heeft gegn ANBl-status door de belastingdienst.

De materiële waarde van de onderneming Audio-Rarities en die van de stichting kunnen

momenteel "2010" gesteld worden op "nihil".Maar het werk "Hitler's Inferno",eigendom van

Audio-Rarities,en de diverse boekwerkjes met bewijzen en brieven van Audio-Rarities en de

stichting vertegenwoordigen een hoge immateriële waarde.(thans niet duidelijk hoeveel die

waarde is),Dit project,Hitler's Infemo,geniet reeds landelijke en internationale bekendheid en

bï dit project zijn diverse gerenoÍnmeerde personen en bedrijven betrokken.De voortzetÍing

van "Hitler's Inferno",alsmede het werk van de stichting,mag derhalve niet in gevÍurÍ

komen.Daarom is een vangnet voor minimale kosten voor de stichting verzocht bij Gemeente

Geldrop-Mierlo,daar waar het de centrale overheid laat afiveten.Er is een claim van meer dan

20 miljoen euro tegen de staat, i.v.m. naamschade (stichting en derden) en geleden schade in

omzet CD's en Mp3.
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één productie (cd-r)

AANZEGGING.

Beoordeling volgens / op de inhoud van de notariële akten der notaris.,en het statuut van de

stichtins.

OPMERIilNG.

-Per aangetekende post verzonden

-alle bijlagen op cd-rom om dezerzijds op printerkosten en inbinden te besparen

IFUD of HUMAN RIGHTS

Voorzitter
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